
Abstrakt (česky) 

Diplomová práce s názvem Role sociálního pedagoga ve školním prostředí se zabývá 

problematikou teoretického i praktického využití sociálních pedagogů ve školním prostředí. 

Školní prostředí je v této práci vymezováno jako určitý prostor, ve kterém probíhá nejen výuka, 

ale souvisí s ním veškeré dění týkající se školy. 

Práce se v teoretické části zaměřuje na rozdíly v pojetí sociální pedagogiky ve státech 

Evropy a z části popisuje rozdílný přístup v Severní Americe. V kapitole je podrobněji 

popisováno pojetí v České republice s ohledem na jeho historický vývoj. 

Též se práce snaží poukázat na formování sociální pedagogiky jako vědní disciplíny a 

pojmenovává její limity. K této části práce náleží i popis historických milníků, které ovlivnily 

sociální pedagogiku v jejím pronikání do akademické sféry. Nechybí podrobná rešerše dosud 

publikovaných výzkumů týkajících se právě působení sociálního pedagoga ve školách. 

Ukazuje se, že pozice sociálního pedagoga není legislativně ukotvena ve specifickém 

zákoně, a tak tato diplomová práce uvádí řadu legislativních dokumentů, které mohou pomoci 

tuto pozici zasadit do právního rámce. 

V neposlední řadě pak práce teoreticky popisuje kompetence sociálního pedagoga  

a jeho možnou náplň práce. Práce však dochází k závěru, že přes nemožnost postihnout všechny 

jevy ve společnosti spolu s dynamikou ve školách, by měl být kompetentní k určení náplně 

práce sociálního pedagoga ředitel dané školy. Práce se v tomto případě opírá o tzv. Evropské 

šablony, které jsou v současnosti jediným legislativním dokumentem, ve kterém role sociálního 

pedagoga figuruje a je v nich ředitel školy označen za osobu, která stanovuje konkrétní náplň 

práce sociálního pedagoga s ohledem na potřeby dané školy. 

V praktické části je stanoven jasný cíl: zjistit, jakým způsobem 5 vybraných škol 

využívá sociálního pedagoga z pohledu ředitele školy a z pohledu jeho zaměstnance na pozici 

sociální pedagog. Smyslem tohoto výzkumu je najít odpověď na výzkumnou otázku „jakým 

způsobem školy využívají sociálního pedagoga?“, neboť u této problematiky chybí dostatečné 

množství výzkumů. Jedná se o výzkum praktického a skutečného působení sociálních pedagogů 

ve školním prostředí v daných institucích. 

Výzkum využil kvalitativního přístupu z důvodu zajištění větší míry validity, hlubšího 

poznání a zorientování se v realitě. Na tento výzkum později mohou navázat další, které již 

mají pevně stanovené hypotézy. Tedy nebudou explorativním výzkumem, ale budou ověřovat 

reliabilitu zjištění z kvalitativního výzkumu, který tato diplomová práce popisuje. 

Pro sběr dat byla využita metoda polostrukturovaných rozhovorů. Ty byly přepsány a 

následně byla provedena analýza textů. Byla využita metoda otevřeného kódování a pro 



samotnou interpretaci dat byla využita metoda „vyložení karet“, kde byla zjištění 

okomentována. 

Výsledky výzkumu ukazují, že na daných školách jsou sociální pedagogové 

plnohodnotnými zaměstnanci, jejichž náplň práce je v přímé souvislosti s aktuálními potřebami 

školy. Ředitelé jsou si vědomi, co sociální pedagogové na škole vykonávají  

a mají k nim důvěru. 

Sociální pedagogové mají na školách jedinečnou pozici díky možnosti navázat s klienty 

důvěrný a bezpečný vztah, který umožňuje individuální práci s klienty. Aby k takovému vztahu 

mohlo dojít, je důležité, aby měl sociální pedagog specifické osobnostní charakteristiky, 

motivaci pro práci s klienty a zároveň dostatek času na každého z nich. Klienti sociálního 

pedagoga jsou děti, učitelský sbor a rodiče. 


